
 

 
 

 
 
 
 

 

Nordic Welding Expo: 
SVETSBRANSCHEN SAMLAS I TAMMERFORS IGEN 2014 
 

I Tammerfors avslutades torsdagen 25.10 mässan Nordic Welding Expo 2012 för svetsbranschens 
yrkesfolk. Med gemensamma krafter lyfte de 80 utställarna fram svetsningens centrala och viktiga 
roll i vårt samhälle. Mässan presenterade produkter, tjänster och de nyaste metoderna. Dessutom 
gav mässan bred information om branschens utveckling och framtidsutsikter. Utställarna 
representerade Finland samt Holland, Sverige, Tyskland och Estland. Samtidigt med NWE-mässan 
genomförde Expomark Oy mässan Energia 12 och evenemangshelheten EnergiaForum 12. Under tre 
dagar besöktes evenemangen i Tammerfors mäss- och idrottscentrum av sammanlagt 8975 
personer, av vilka 2826 i första hand registrerade sig som NWE-besökare. Följande NWE-mässa 
ordnas i Tammerfors 2014.  
 

Svetsning behövs i nästan varje industribransch, och därför har en egen branschmässa lyckats säkra sin 
plats. De som i yrkeslivet arbetar med svetsning, fogning och skärning hade nu för fjärde gången en 
utomordentlig möjlighet att på Nordic Welding Expo -mässan i Tammerfors skapa kontakter, nätverka och 
tillsammans diskutera de bästa metoderna. 
 

– Den feedback utställarna har gett på NWE-mässan visar att man var särskilt nöjd med besökarnas kvalitet. 
Som ett tecken på att evenemanget varit lyckat kan vi också ta att flera betydande aktörer i branschen redan 
medan mässan pågick preliminärt bokade in sig för följande Nordic Welding Expo 2014 -mässa, säger 
projektchef Raimo Pylvänäinen från AB Tammerfors Mässa.  
 
Toni Paalanen från Jakobstad vann svetsnings-FM för unga  
 

Yrkesstuderande under 21 och unga svetsare som varit någon tid i arbetslivet tog mått av varandra i 
svetsnings-FM för unga som Finlands Svetstekniska Förening (SHY) ordnade i samband med mässan. 
Tävlingen hade över 20 deltagare, av vilka de åtta bästa deltog i finalen som sågs under mässan. Som finsk 
mästare i svetsning för unga korades torsdagen 25.10 Toni Paalanen (Optima, Jakobstad). På andra plats 
placerade sig Ville-Pekka Virtanen (Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio), trea blev Fredrik 
Djupsjöbacka (Optima, Jakobstad), fjärde Santeri Haanpää (Sataedu, Kankaanpää), femte Olari Kalde 
(Sataedu, Kankaanpää), på delad sjätte plats Aleksi Ylipaasto (Sataedu, Kankaanpää) och Oskar Östman 
(Optima, Jakobstad) samt på åttonde plats Joni Härkönen (Salpaus, Lahtis). 
 

– På svetsnings-FM för unga under årets mässa såg vi alla tiders hårdaste kamp mellan dem som placerade 
sig som etta och tvåa. De två bästa kommer om två veckor att tävla om nordiskt mästerskap vid Nordic 
Welding Competition -tävlingen i Stockholm. Den finländare som där får den bättre placeringen får delta i 
WorldSkills-tävlingen, som ordnas i Tyskland nästa sommar, berättar tävlingens ledare Seppo Paloluoma 
från Finlands Svetstekniska Förening rf. 
 
Årets Svetsbästa -pris till GaV Group Oy, Strålsäkerhetscentralen och Optima 
 

NWE 2012 -mässan öppnades tisdagen 23.10 av Pemamek Oy:s vd Pekka Heikonen. Svetstekniska 
föreningens (SHY) ordförande Ismo Meuronen utdelade i samband med öppningen Årets Svetsbästa-priset 
till ett meriterat företag i branschen, en granskningsenhet och en utbildningsorganisation. Som svetsande 
företag premierades GaV Group Oy. Enligt motiveringarna har GaV Group Oy målmedvetet utvecklat sin 
produktion och börjat utnyttja robotsvetsning i serietillverkningen av krävande tryckkärl och svetsade 
sammansättningar. Roboten har haft stor inverkan på svetsarbetets lönsamhet och den möjliggör export av 
företagets tryckkärlskunnande. Den granskningsenhet som premierades är avdelningen för övervakning av 
kärnkraftverk vid Strålsäkerhetscentralen (STUK), som har arbetat med målmedveten och strikt 
kärnsäkerhetsövervakning från 70-talet till det pågående OL3-projektet. En betydande del av arbetet inriktar 
sig på kvalitetskontroll av tillverkning och svetsning, varvid målet är att försäkra sig om att svetsade 
tryckinstallationer och andra installationer och konstruktioner är trygga i krävande och långvarigt bruk. Som 
utbildare av svetsare belönades utbildningsteamet för maskin- och metallbranschen vid Optima, som i åratal 
på ett föredömligt aktivt och resultatrikt sätt har arbetat med att utbilda unga svetsare.  
 

I samband med öppningsceremonierna premierade SHY också 2010 och 2011 års bästa diplomarbeten 
samt de bästa artiklarna i tidningen Hitsaustekniikka. Bästa DI-arbete 2010 var Risto Ylikangas Tandem 
MAG – Welding of Steels Grades 960 MPa. Som bästa DI-arbete 2011 premierades Severi Anttilas 
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Mechanical and Corrosion Properties of Ferritic Stainless Steels Welded with Ferritic Filler Metals. Bästa 
artikel i tidningens Hitsaustekniikka 2010 var Jouko Leinonens Lujat ja ultralujat alumiiniseokset sekä niiden 
hitsattavuus (sv. Hårda och ultrahårda aluminiumlegeringar och deras svetsbarhet). Som tidningens bästa 
artikel 2011 valdes Kari Lahtis Mekanisoitu hitsaus – Ai, mitä varten? (sv. Mekaniserad svetsning – Varför 
då?). Ett särskilt omnämnande för bästa lättlästa bidrag i tidningen Hitsaustekniikka fick Eero Nykänen, vars 
serieteckningar med svetstematik har lättat upp tidningens framtoning i många år. 
 
Finlands Svetstekniska Förening och AB Tammerfors Mässa fortsätter samarbetet – 2014 är den nya 
E-hallen i bruk 
 

Nordic Welding Expo -mässan ordnades första gången 2006. Från första början har målet varit att för 
svetsbranschens yrkesfolk skapa ett evenemang som kan utvecklas långsiktigt. Majoriteten av mässans 
utställare har varit med från början. Finlands Svetstekniska Förening rf (SHY) och AB Tammerfors Mässa 
ordnar NWE-mässan i samarbete följande gång år 2014. Då har man tillgång också till den nya E-hallen i 
Tammerfors mäss- och idrottscentrum; den blir färdig 2013. De tekniska lösningarna i den nya hallen är 
ytterst lämpade för denna typ av professionellt mässevenemang. AB Tammerfors Mässa donerade under 
mässan 5000 euro till Finlands Svetstekniska Förening rf att delas ut som stipendier för verksamhet som 
utvecklar svetsbranschen.   
 
Mediamaterial och länk till bildbanken på evenemangets mediasida, adress: 
www.nordicweldingexpo.fi (Media). 
 
MER INFORMATION: www.nordicweldingexpo.fi  
 

AB Tammerfors Mässa, www.tampereenmessut.fi 
Raimo Pylvänäinen, projektchef, tel. 0400 671 923, raimo.pylvanainen@tampereenmessut.fi  
Tanja Järvensivu, kommunikationschef, tel. 050 536 8133, tanja.jarvensivu@tampereenmessut.fi  
Meri Mattila, kommunikationsassistent, tel. 0400 914 877, meri.mattila@tampereenmessut.fi 
 

Finlands Svetstekniska Förening rf: 
Jouko Lassila, verksamhetsledare, tel. 040 589 7071, jouko.lassila@shy.inet.fi  

 


